
Optimaliseer uw touwverbruik!

next level garn

Haal het beste uit uw machines!
Elke machine heeft andere vereisten. Door de kleine 
verschillen tussen onze next level touwsoorten kunt u 
zonder enig risico de juiste dikte voor uw machine bepalen.

Met next level is dat mogelijk!
Elke nieuwe lengte heeft bij next level een andere kleur. 
Bijv. 
Doordat er tussen de uitvoeringen maar minimale 
verschillen zitten, kunt u zonder enig risico testen welke 
looplengte de juiste is voor de verschillende behoeften.
Test de verschillende dikten en optimaliseer uw 
touwverbruik. Is een bepaalde dikte niet geschikt voor uw 
machine, dan nemen wij het product gewoon terug.

 ▪ kostenbesparing
 ▪ tijdswinst
 ▪ machine vriendelijk

looplengte  
m/kg

looplengte 
(spoel)

scheurbesten dig-
heid (touw) +/- 5 %

scheurbesten digheid (knoop) +/- 5 % gewicht
Deering Cormick

EX
TR

A S
TR

ON
G          100 1.050 m 450 kg 253 kg 303 kg 2 x 10,5 kg

         110 1.155 m 422 kg 230 kg 276 kg 2 x 10,5 kg

         120 1.260 m 365 kg 210 kg 252 kg 2 x 10,5 kg

ST
RO

NG          130 1.170 m 339 kg 195 kg 234 kg 2 x 9 kg

         140 1.260 m 319 kg 188 kg 225 kg 2 x 9 kg

EC
O          150 1.350 m 288 kg 178 kg 219 kg 2 x 9 kg

         160 1.440 m 255 kg 160 kg 207 kg 2 x 9 kg
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Vind uw  

ideale  
combinatie  

tussen de  

reële looplengte  
en  

stabiliteit 
bij onze perstouw!

Bel ons op  

Tel.: +49 4262 - 20 74 -913
– of schrijft u ons 

service@jbs.gmbh

Controleer de werkelijke looplengte van 
het garen dat u tot nu toe heeft gebruikt.
Wij sturen u graag het next level 
garenmonster toe voor uw weegtest.

 ▪ precies een meter 
(1.000 mm) touw

 ▪ een weegschaal met 
minstens 2 cijfers na 
de komma, anders 
wordt het resultaat 
door het opronden 
vervalst!

 ▪ een rekenmachine
 ▪ 10 min tijd

Weegt het staal 
van de touw en 
bereken met hulp 
van de bijstaande 
formule de juiste 
looplengte van de  
touwen:
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juiste looplengte  =
lengte van uw touw (mm)
gewicht van uw touw (g)

7. 15g

9.60g

Doe de

Looplengtetest!


